
 کترید کنکور منابع ��          کترید کنکور اخبار ��          کتاب به نامه پایان دیلتب ��          پ کتابچا ��

 www.sadako.ir           ساداکو علمی های پژوهش باشگاه ✔       ...    شوید دکتر ما با  ��        11  از  1  صفحۀ

 

 
وسط ت ۸۲۹۱در سال APA (American psychological association )نویسی روش رفرنس

 تحقیقاتر برای کارهای پژوهشی و تدهی بیشانجمن روانشناسی آمریکا، خلق شد. این روش ارجاع
 .تبوده اس ۹۰۰۲سال  علق بهتمآخرین ویرایش آن  و گیردفاده قرار میتماعی مورد استاج

الملل، علوم سیاسی، روابط بینماعی مانند تعلوم اج هایهرسالرین روش در تپرکاربرد این روش،
 .تو پزشکی اس …ی و تربیتعلوم ، تمدیریروانشناسی، جامعه شناسی، 

بسیاری از نیز در ایران و شود ولی فاده میتهای خارجی اسوسط ژورنالتر تاین روش اگر چه بیش
 کنند.می ها نیز این روش را به دانشجویان و محققین خود پیشنهاددانشگاه

 تشود. فونر( فاصله اعمال میتی متسان ۴۵. ۹از هر چهار طرف کاغذ یک اینچ )معادل  ،در این روش
 .تاس Times New Roman فاده در این سبک عموما  تمورد اس

منبع، در  تر مشخصاتآید و شکل کامله میتنوش« نتدر م»منبع  تی از اطالعاتدر این روش قسم
 شود.ه میت، نوش«منابع و مآخذ تقسم»نی یا همان تهای فایل متان

 خواهند آمد:« نتم هایتان در نویسیرفرنس» و «نتم درون نویسیرفرنس»ار زیر هر دو بخش تدر نوش
 

 متن درون نویسیرفرنسالف( 
 

  :وتاهک قول نقل( 1-الف

. نیدک قول نقل اصطالحا   یا کنید نادترا اس منبع ِن یکتم از بخشی عینا   خواهیدمی شما تاوقا گاهی
اب یا تک آن سپس صفحۀ و کنید ذکر را منبع شارتان سال و نویسنده خانوادگیِ  باید نام منظور، این برای
در زیر خواهیم  را به رنگ قرمز  فادهتاس مورد لِف تمخ هایرکیبت. بیاورید قول نقل هایتدر ان نیز را مقاله
 آورد:

According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style, especially when 
it was their first time" (p. 199). 

 
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what 
implications does this have for teachers? 

 
گی هوش هیجانی و تبین مولفه خودانگیخ" (9831لفان آذری )حیدری و د تبر اساس مطالعا... 

 " ...دار وجود داردرس رابطه معنیتهای مقابله با استمهار
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 رد وانیدتمی ،کنید ذکر جمله درون را نویسنده نام خواهیدنمی نگارشی دالیل به که یتصور در✔    
 :بیاورید زتپران داخل زیر تبصور آنرا ،قول نقل پایان

She stated, "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199), but she 
did not offer an explanation as to why. 

 
 تمعال" داخل تبایسمی شده نقل تجمال یا جمله اه،تکو قول نقل یک در که باشید هتداش تدق✔    

 .گیرد قرار" قول نقل
 

 ( نقل قول بلند: 2-الف
 نویسنده نام از بعد خط در قول، نقل نتم ،(کلمه 04 از بیش) باشد طوالنی قول نقل نتم که یتصور در
 وجهت زیر مثال به. تداش خواهد فاصله پاراگراف ۀلب با ،اینچ½  اندازه به نتم کلِ  و گیردمی قرار سال و

 :کنید
 

Jones's (1998) study found the following: 
Students often had difficulty using APA style, especially when 
it was their first time citing sources. This difficulty could be 
attributed to the fact that many students failed to purchase a 
style manual or to ask their teacher for help. (p. 199) 

 

  :مشابه اتاز کلم ستفادهنویسی و ا( خالصه3-الف

ید کنالش میت یعنی بیاورید.خود  ۀیک منبع علمی را عینا  در مقال تشما نخواهید جمال تممکن اس
 وادگیِ نام خان تسا نها کافیت ت. در این صوربیاوریدآنرا  ۀو خالص ،هتمشابه نوش تاصلی را با کلما ۀاید

کند اما شویق میتشما را به ذکر شماره صفحه نیز  APAشار آن را ذکر کنید. اگر چه تنویسنده و سال ان
 کنید: تهای زیر دقداند. به مثالآن را الزامی نمی

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time learners. 
 
APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, p. 199). 

 
و  یجانیهوش ه یگتخینشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین مولفه خودانگ تمطالعا

 .(9831)حیدری و دلفان آذری، باشد رس میتمقابله با اس یهاتمهار
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 : نام نویسندگان شتنچگونگیِ نو( 4-الف

 

 :نویسنده یک به ارجاع  ✍
 دهیرفرنس نوع کنید،می فادهتاس آن از شما که منبعی نویسندگان عدادت به هتبس ،APA روش در

 یبیترت همان به نویسنده نام نتنوش طرز باشد، نفر یک نویسندگان عدادت یکهتصور در. کندمی تفاوت
 :دش خواهد عمل زیر تصور به باشد نفر یک از بیش نویسندگان عدادت اگر اما. شد ذکر باال در که تاس
 
 :نویسنده دو به ارجاع  ✍

  از آنها بین و کرده ذکر را نویسنده دو هر نام تبایسمی دهید، ارجاع خواهیدمی بار هر تصور این در
 .کنید تدق زیر هایمثال به. کنید فادهت( اس&-and-وکلمۀ )

Research by Wegener and Petty (1994) supports… 
 
(Wegener & Petty, 1994) 

 (9811میرزایی،  و)صالحی 

 
 :نویسنده ا پنجتسه ه ب ارجاع  ✍

 مونهن طبق به را نویسندگان مامت نام باید دهید،می ارجاع منبع این به که اولی با برای تحال این در
 کنید: وجهت (&-and) کلمه و (,ویرگول ) از فادهتاس نحوۀ به. کنیدمی ذکر

Kernis, Cornell, Sun, Berry, and Harlow (1993) argued… 
 
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

 (9833حسینی، ، و عالی مقام ،)احمدی

 
 بجای و دبیاوری را اول نویسندۀ نام نهات تکافی اس بود، منبع این از مجدد فادهتاس به نیاز که یتصور در
 کنید: فادهتاس (سایرین) و (همکاران) نظیر یتکلما از فارسی در ( و.et alکلمۀ ) از نویسندگان، سایر نام

Kernis et al. (1993) argued… 
 
(Kernis et al., 1993) 

 یجه رسیدند که ...ت( به این ن9831)و همکارانش ی تکرام

 
 :رتیا بیش نویسنده ششه ب ارجاع  ✍

 یا و  (.et al) از تبایسمی ید،تداش منبع از فادهتاس به نیاز که خود نتم جای هر در ،تحال این در
 د:نمایی فادهتاس نویسندگان سایر بجای فارسی، در آن معادل

Harris et al. (2001) argued... 
 
(Harris et al., 2001) 

 (9831، و سایرین)علی محمدی 
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 :ته منابعی که نام نویسندۀ آن مشخص نیسب ارجاع  ✍

 نام ایبج آن، اول کلمۀ دو یا و مقاله عنوان از وانیدتمی بود، نویسنده نام فاقد منبع یک که یتصور در
 کنید: فادهتاس نتم درون دهیِ رفرنس در نویسنده

A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 
2001) 

 
 :ته منابعی که نویسندۀ آن یک سازمان اسب ارجاع  ✍

 شود:یم ذکر نویسنده عنوان به سازمان نام باشد، یتدول ُارگان یا سازمان یک منبع، نویسندۀ یک اگر
According to the International Business Machines Corporation (2010), … 
 
(International Business Machines Corporation, 2010) 
 

 (، ...9819)مجلس شورای اسالمی  تبر اساس مصوبا

 
 هب را سازمان کامل نام اول بار برای باشد، ایشده هتشناخ صاریتاخ نام دارای سازمان، که یتصور در

 کنید: فادهتاس صاریتاخ نام از فقط بعدی، تدفعا برای و بیاورید تبراک در آن صاریتاخ نام همراه
 (International Business Machines Corporation [IBM], 2000)                 برای بار اول:  

 (IBM, 2000) بعدی:           تبرای دفعا
 

 (9831[، ناجا]ظامی جمهوری اسالمی ایران تنیروی ان)     : بار ینتنخس برای ارجاع
 (9831، ناجا)             : بعد تدفعا ارجاع

 
 :نته دو یا چند منبع برای یک مب ارجاع  ✍

 رتبیش اکیدت برای خواهیدمی شما و دارد وجود نتم یک برای منبع چند یا دو که دتافمی فاقتا گاهی
 را بعمنا زیر تصور به تسا کافی منظور این برای. کنید ارائه را منابع این خود، ۀتگف تصح خصوص در
 :نمایید ذکر

(Berndt, 2002; Harlow, 1983) 

 

 :ه منبعی با دو نویسندۀ با نام خانوادگیِ مشابهب ارجاع  ✍
افی ک دهید، رفرنس مشابه خانوادگیِ  نام با نویسنده دو وسطت که را منابعی خواهیدمی که یتصور در
 کنید: ذکر داخل،ت از جلوگیری برای را هاآن اسم اول حرف تاس

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 
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 :ه شده در یک سال از یک نویسندهته دو منبع علمیِ نوشب ارجاع  ✍
 یک وسطت هاآن دوی هر که دهید ارجاع منبع دو به خواهیدمی شما که آیدمی پیش تاوقا گاهی
 انگلیسی کوچک حروف از APA روش داخل،ت از جلوگیری برای. اندشده انجام سال یک در و نویسنده

(a, b, c )کند:می فادهتاس شارتان سالِ  ادامۀ در 
Research by Berndt (1981a) illustrated that ... 
In another study, Berndt (1981b) found that ... 

 
 :قیم به یک منبعتغیرمس ارجاع  ✍
 به تسا کافی ،تاس آورده دیگری منبع از آنرا ،خود که کنید ذکر منبع یک از را مطلبی خواهیدمی اگر
 جویاندانش معموال   اگر. نمایید ذکر را دوم منبع زتپران داخل رفرنس در اما کنید، اشاره نتم در اصلی منبع
 به APA روش اساس بر صحیحۀ شیو اما کنند،می فادهتاس دهیرفرنس تجه دوم یا و اول منبع از صرفا  
 :باشدمی تصور این

Johnson argued that ... (as cited in Smith, 2003, p. 102) 

 
 
 کنید: فادهتاس )،( کاما از منبع لفتمخ هایتقسم کردن جدا که برای نکنید فراموش :هتنک ✔
 (صفحه ،شارتان سال ،نویسنده نام)
 
 
 

 متنپایان  نویسیِرفرنسب( 
 ،تلیس این. گیرد قرار نامهپایان یا مقاله هایتان در تبایسمیفاده شده تاخِذ اس«و  مراجع تفهرس
 آن طریق از بطوریکه دهد،می قرار خواننده یارتاخ در را نتم در فادهتاس مورد منابع از مهمی تاطالعا

 .نماید مطالعه نیاز تصور در و ،شناسایی را نظر مورد منابع واندتب
 همین به. شوند درج مراجع تفهرس در تبایسمی دهیدمی ارجاع آن به نتم در شما که منابعی مامیت
 هترفگ قرار فادهتاس مورد نیز نتم در تبایسمی اند،شده آورده مراجع تفهرس در که منابعی مامیت یب،ترت

 .باشند
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 :کلی قواعد

 گیرند.ر قرار میتاینچ جلو½ خطوط بعد از خط اول به میزان  یمامتدر هر ارجاع، .  ➀
 دا نام خانوادگی، سپس حرف اول نام(.تشود )ابمیه تنوشاسم نویسندگان وارونه .  ➁
 د.ب شونتمریب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی اولین نویسنده ترتبه  تبایسمراجع می.  ➂
بر اساس نامی که مجله  فاده نشود( و دقیقا  تشده اساهتهای کونام مجله باید کامل باشد )از نام.  ➃

 نمونه:ذکر کرده آورده شود. 
Correct: Technology, Outsourcing & Transforming HR 
Incorrect: Technology, Outsourcing and Transforming Hr 

 ه شوند. نمونه:تاصلی در نام مجله باید با حروف بزرگ نوش تکلما.  ➄
Entrepreneurship & Small Business Management in the Hospitality Industry 

نها حروف اول از کلمه اول عنوان آن را با حرف بزرگ تدهید، زمانی که به یک منبع ارجاع می.  ➅
 بنویسید.

 
 یکالتای تفرم نیز و نقطه دو و ویرگول نقطه، عالئم از فادهتاس نحوۀ به ،تحاال از یک هر در :هتنک✔ 

 .کنید تدق حروف( مورب)
 

 :چگونگیِ نگارش نام نویسندگان

 فادهتاس با نتم هایتان در نویسیمرجع نحوۀ ،...( اب،تک از بخشی مقاله، اب،تک) منبع نوع از صرفنظر
 هانویسنده نام بین ها،روش مامیت )در بود: خواهد زیر تبصور نویسندگان عدادت اساس بر APA روش از
 (.شودمی فادهتاس نقطه از نویسنده، آخرین نام از بعد و کاما از

 
 نام: اول حرف سپس خانوادگی، نام داتاب :نویسنده یکن منبعی با تروش نوش

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in 
Psychological Science, 11, 7-10. 
 

 از & اب بطوریکه نویسنده هر برای نام اول حرف بهمراه خانوادگی نام :نویسنده دون منبعی با تروش نوش
 شوند:می جدا یکدیگر

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 
hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-
1048. 
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 نام بطوریکه نویسنده، هر نام اول حرف و خانوادگی نام :نویسنده تهف ات سهن منبعی با تروش نوش
 آید:می & با آخر نویسندۀ و شده جدا یکدیگر از ، کاما با نویسندگان

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's 
more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-
esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 

 
 اما مد،آ خواهد باال یبترت همان به اول نویسندۀ شش نام :نویسنده تهف از رتبیشن منبعی با تروش نوش

 نای به. آمد خواهد نویسنده آخرین نام آن از پس و شودمی هتگذاش” . . .“ نویسندگان سایر نام بجای
 . نمونه:شد نخواهد ذکر مرجع در نام تهف از بیش یبترت

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . 
Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical 
Communication, 57, 323-335. 

 
 :نویسنده بجای سازمان، منبعی با نامن تروش نوش

International Business Machines Corporation (2009) 

 
 :نویسنده یک از منبع چند یا دون تروش نوش

 شارتان زمان یبترت به منابع شود، فادهتاس اندشده نگارش نویسنده یک وسطت که منبع چند یا دو از اگر
 :شوندمی تفهرس( جدید به قدیم از)

Saaty T. L. (2004). 
Saaty T. L. (2008). 
 

نها نویسنده، و در مقلۀ دیگر تزمانی که نام یک نویسنده در دو مقاله وجود دارد بطوریکه در یکی   ☑
 آید:دا میتوسط وی نگارش شده در ابتنهایی تای که به باشد، مقالهبعنوان نویسندۀ اول می

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational 
Psychologist, 34, 15-28. 
 
Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. 
Child Development, 66, 1312-1329. 

 

ب تیب حروف الفبای نویسندگان دوم مرترتبه  تمقاله یکسان بود، مقاالاگر نام نویسندگان اول دو   ☑
 خواهند شد:

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of 
juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 
629-654. 
 
Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration 
attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social 
Psychology, 24, 25-43. 
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 :سال یک در نویسنده مقاله از یک چند یا ن دوتروش نوش
 پس( a, b, c) حروف. شد خواهند بتمر مقاله عنوان الفبای حروف اساس بر تمقاال شرایطی چنین در
 شود:می داده خصیصت تمقاال به سازیبتمر این از

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and 
behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 
Development, 52, 636-643. 
 
 
 
 
 

 :دهی مقاالترفرنس

 
 :باشدمی زیر تبصور APA روش در تمقاال به ارجاع نحوۀ ،کلی تحال در
 

              Author(s)                      Year                             Article Title 

Campbell, T. S., & Kracaw, W. A. (1990). Corporate Risk Management and the Incentive 
Effects of Debt. The Journal of Finance, (45) 5, 1673-1686. 
 
                              Journal Title     Volume  Issue  Page(s)  
 
 

 عنوان مقاله                  شار                              تسال اننویسنده)ها(     
 

های تهای مالی شرکتحلیل صورتجزیه و تریزی ریاضی برای های برنامهکنیکتکاربرد . (1386). حمدی، علیم
 .117-135، (1)16، ماعی و انسانی دانشگاه شیرازتمجلۀ علوم اج. داروسازی

 

 تصفحا  شماره  والیوم        نام مجله                                                  
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 آورد:خواهیم  نمونه یک قالب در مجله را نوع اساس بر تمقاال به ارجاع لفتمخ هایتحال ادامه، در
 

 :شوندمی بندیصفحه Volume اساس بر که یتمجالن تروش نوش

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of 
Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 
 

 :شوندمی بندیصفحه Issue اساس بر که یتمجالن تروش نوش
Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. (2010). The Effect of 
Audit Quality on Earnings Management*. Contemporary accounting research, 15(1), 1-
24. 

 :گیتهف تنشریان تروش نوش
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 

 

 :روزنامهن از تروش نوش
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The 
Country Today, pp. 1A, 2A. 

 
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New 
York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/... 
 

 

 :کتابدهی رفرنس

 :شوندمی داده ارجاع زیر تبصور APA روش در لفتمخ شرایط به هتبس هاابتک
 

 :عمومی تحال در ابتک به ارجاع

        Author(s)                        Year                              Book Title 
 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for Journal 
Publication. Washington, DC: American Psychological Association. 
 

                Publication Location                  Publisher 

 ابتعنوان کشار      تسال اننویسنده)ها(                                                            
 

 .صراط: هرانت. و سکوالریسم تسن. (۸8۱۸). هدتری، مجتملکیان، مصطفی. سروش، عبدالکریم. و شبس
 

 ناشرمکان نشر                                                                                                                      
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 :ویرایشگر نام بدون شده ویرایش هایابتک
 داده ارجاع زیر نمونۀ تبصور نباشد، مشخص آن کنندۀ ویرایش نام اما باشد، شده ویرایش ابیتک اگر
 شود:می

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New 
York, NY: Russell Sage Foundation. 

 
 :ویرایشگر نام با شده ویرایش هایابتک

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor. 

 
 :شده رجمهت ابتک

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, 
Trans.). New York, NY: Dover. 
 

 :ابتک یک از چندم ویرایش
 شده شویرای اصلی نویسندگان یا نویسنده وسطت بار چندمین برای شما نظر مورد ابتک یکهتصور در
 :شودمی داده ارجاع زیر تبصور باشد،

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). 
Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 
 :ابتک از فصلی
 زیر تبصور APA سبک اساس بر دهید، ارجاع ابتک یک از خاصی فصل به خواهیدمی شما که زمانی

 مورد صلف تصفحا باید شما ،یتحال چنین در که تاس این کرد وجهت آن به باید که ایهتنک) نمایید: عمل
( روزنامه جز به) تمقاال مورد در آنکه حال کنید، فادهتاس” pp“ از منظور این برای و کنید مشخص را نظر

 (.تنیس اینگونه
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor 
for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across 
the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. 

 
 

 :رونیکیکتال و چاپی منابع سایر دهی ازرفرنس

 :المعارفۀدایر یک از بخشی
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia  Britannica. (Vol. 26, pp. 
501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannic 

 
 

http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir/
http://www.sadako.ir


 کترید کنکور منابع ��          کترید کنکور اخبار ��          کتاب به نامه پایان دیلتب ��          پ کتابچا ��

 www.sadako.ir           ساداکو علمی های پژوهش باشگاه ✔       ...    شوید دکتر ما با  ��        11  از  11  صفحۀ

 :قیمتغیرمس تبصور یک منبع از فادهتروش اس
 فادهتاس قیمتغیرمس تبصور علمی کار یا مقاله یک از شما که یتحال در نتم به ارجاع نحوۀر، تپیش

 را اصلی ۀمقال شما اگر ن،تم پایان در تمقاال این به دهیرفرنس مورد روش در. ه شدتگف کنید،می
 نمونه:. تداش نخواهید اصلی ۀمقال ذکر به نیازی دیگر اید،کرده فادهتاس واسط ۀمقال از نهات و ایدنخوانده

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and 
parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608. 

 
 :نامه/رسالهپایاندهی روش رفرنس

 نامۀ کارشناسیپایان)ه تنوش نوع ،APA روش در ریتنامۀ ارشد و رسالۀ دکپایان یک به دهیرفرنس در
نیز نام  و( وجود تصور در) شده تفهرس نامهپایان آن در که پایگاهی ،(ری؟ترسالۀ دک یا تارشد اس
 نآ شماره باید تاس پایگاه آن در خاصی شمارۀ دارای نامهپایان اگر همچنین؛. گردند ذکر باید دانشگاه
 شود: قید زتپران داخل

Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international 
adoption (Doctoral dissertatio), Kansas State University. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/2097/131 

 
افزار ارزیابـی عملكرد واحـدهای (. طراحی و بكارگیری نرم9831رضایی، مصطفی. )جهانگشای

 (.9911Pشماره بازیابی. . )هرانتدانشگاه (، نامۀ کارشناسی ارشدپایانخـودروسازی. )

 
 :یتغیردول هایسازمان دهی به گزارشروش رفرنس

 )در شود:می داده ارجاع زیر تبصور ،تاس ناشر سازمان نام همان نویسنده، نام آن در که یتگزارشا
 (.شودمی فادهتاس ابتک دهیشیوۀ رفرنس همان از ،تداش شخصی نویسندۀ گزارش یکهتصور

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients 
with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author. 

 
 :کنفرانسی تمقاال

 اپچ کنفرانس آن تمقاال مجموعه عنوان با ابتک یک تبصور کنفرانسی، تمقاال مجموعه از بسیاری
 :شوندمی داده ارجاع زیر تبصور APA روشدر  تمقاال اینگونه. شوندمی

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First 
International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: 
Erlbaum. 

 
 :یترنتاین هایپایگاه و تنشریا تمقاال

 تمقاال آنالین نسخۀ داتاب یتمجال گاهی اینکه یا و ندارند چاپی نسخه لزوما   یترنتاین تنشریا مامیت
 پایگاههای همچنین. دهندمی ارائه را آن چاپی نسخۀ یتمد از پس و کرده شرتمن را شماره یک در خود

. ندک غییرت زمان طی در آنها لینک تاس ممکن که کنندمی شرتمن را یتمقاال Wikipedia نظیر یتاطالعا
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APA از فادهتاس DOI گونه این دهیرفرنس برای را مقاله لینک فادۀتاس آن، وجود عدم تصور در و 
 کند:می پیشنهاد تمقاال و تمجال

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. 
European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161 
 
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler 
interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.ap... 
 
Maxwell, E. (2007). Rethinking privacy, RFID journal, Retrieved from 
http://www.rfidjournal.com/art... 
 

 :تمقاال چکیده
 ابلق و شده شرتمن شما مقاله کامل نتم و کنیدمی فادهتاس مقاله یک چکیده از صرفا   که یتصور در
 درون چکیده کلمۀ از مقاله نام جلوی نهات و دهید ارجاع آن به مقالۀ عادی یک همانند ،تاس رستدس
 دهید: اعارج چکیده به نهات ،تنیس رسیتدس قابل مقاله کامل نتم یکهتصور در. کنید فادهتاس تِبراک

Wang, J. L., Lesage, A., Schmitz, N., & Drapeau, A. (2008). The relationship between 
work stress and mental disorders in men and women: Findings from a population-based 
study. Journal of Epidemiology and Community Health, 62, 42-47. Abstract retrieved from 
http://jech.bmj.com 
 

 :آخر حرف
 این. کنیم آشنا APA دهیرفرنس سبک در تحاال رینتمهم با را شما اتالش کردیم ت ارتنوش این در
 Publication Manual of عنوان تحت ابیتک در و معرفی آمریکا روانشناسی انجمن وسطت که روش

the American Psychological Association  منابع ارجاع برای را بسیاری تحاال ،تاس شده ارائه 
 تحاال. تگرف قرار بررسی مورد تحاال این رینتمهم که دهدمی قرار مّدنظر لفتمخ شرایط در لفتمخ

 وانیدتمی نیاز تصور در که دارد وجود...  و مصاحبه ایمیل، صویری،ت ی،تصو منابع به ارجاع نظیر دیگری
 ,Endnote نظیر لفیتمخ ای افزار نرم حال این با. کنید فادهتاس آنها از شده ذکر منابع به مراجعه با

Mendeley و Zotero نمایید فادهتاس خود مراجع تمدیری برای آنها از وانیدتمی که دارند وجود. 
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